Německý dobrman klub opět uvedl v platnost nová nařízení pro účastníky
Německé chovné zkoušky D ZTP!
Nová adresa ( platí od 8.9.2017) pro zasílání RTG snímků a dalších dokladů potřebných
k vyhodnocení:
Dobermann-Verein e.V.
Feldkirchener Str. 10 / 1. OG, 85551 Kirchheim b. München
Telefon : +49 (0) 89 1234224
Tefefax : +49 (0) 89 1234741
E-Mail: info@dobermann.de
BH zkouška doprovodného psa, která je podmínkou k připuštění na D ZTP bude uznána
pouze v případě, že je splněna/složena a zapsána v zemi trvalého bydliště majitele.
Od 1.1.2020 budou připuštěni k D ZTP pouze psi, jejichž rodiče mají splněné D ZTP (
k dokladům pro připuštění psa k ZTP bude připojena i kopie D ZTP rodičů ), pouze
vyhodnocení HD rodičů již nebude stačit.
Uhrazení členského poplatku IDC je stanoveno do 1.5. každého roku, v případě nezaplacení
poplatku IDC nedostane daná země povolení ke konání D ZTP a povolení ke startu na MS
IDC.
Kupírovaní psi narození po 1.8.2016 nemohou být připuštěni na IDC výstavu a k Německé
chovné zkoušce D ZTP.

Cirkulář FCI 8/2016

S odvoláním na dvě dřívější vyjádření FCI ze dne 17/12/2015 (dobrman) a 4/1/2016 (Cane
Corso) a zrušení FCI oběžníku 85/2002 zveřejněné dne 24/12/2015, generální výbor FCI
proveden podrobný průzkum situace, která vznikla po zveřejnění některých plemenných
standardů, které byly upraveny na základě standardních úprav v zemích původu dotyčných
plemen.
V úvahu byl vzat význam zájmu našich chovatelů a cílem poskytnout jasný návod k našim
rozhodčím FCI, jakož i zamezit rozhodčích v nevhodných praktikách. Generální výbor FCI
učinil následující rozhodnutí:
1. Země, kde existuje zákaz předvádění kupírovaných psů (uši, ocasy): v tomto případě jsou
zákony země nejvyšší autoritu a neexistuje možnost předvádět kupírované psy plemen, která
se obvykle kupírují, na FCI schválených akcích.
2. Země, ve kterých žádný zákaz předvádění kupírovaných psů (uši, ocasy) neexistuje: v tomto
případě mohou být psi obvykle kupírovaných plemen vystavováni bez jakéhokoli omezení, ať
už kupírovaní nebo ne, na FCI schválených akcích. Rozhodčí nemůže jakkoli diskriminovat
jedince kupírované a nekupírované.
Toto opatření platí do 31. prosince 2024.

